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امیدواری ابتکار برای حضور 
زنان در ورزشگاه ها 

معــاون رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده 
گفت: طی هفته دولت کارنامه ای ارائه می شود که 
در آن مشخص خواهد شــد دستگاه های دولتی تا 
چه میزان از ظرفیت بانــوان به عنوان مدیر دولتی 

استفاده کرده اند.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار با اشاره به دستور 
رئیس جمهور مبنی اینکه ۳۰ درصد از مدیران دولت 
باید از میان بانوان باشند، بیان کرد: این امر در حال 
بررسی است و در هفته دولت این کارنامه ارائه خواهد 
شد که هم در سطح وزرا و هم در سطح استان ها تا چه 

میزان این امر تحقق یافته است.
او در پاسخ به این پرســش که آیا شاهد حضور 
بانوان در ورزشگاه ها طی دولت تدبیر و امید خواهیم 
بود، گفــت: امیدواریــم با پیش بینــی و اقدامات 
انجام شده از سوی وزارت ورزش و جوانان همچون 
مناسب سازی های صورت گرفته، ایجاد ورودی های 
جدا، مسیر جدا، محل نشستن جدا و صحبت هایی 
که با هواداران داشته ایم، بتواند به این امر کمک کند.

    
دلیل ٨٠ درصد مرگ و میرها 
بیماری های غیرواگیر است

رئیس مرکز مدیریــت بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشت گفت: بیماری های غیرواگیر درحال 
حاضر، مهم ترین تهدیدکننده سالمت در جهان و 
همین طور در ایران محسوب می شود. بیش از ٨۰ 
درصد مرگ ومیر در کشــور به علت بیماری های 

غیرواگیر رخ می دهد.
به گزارش ایلنا، افشــین اســتوار اظهار کرد: 
بیماری های غیرواگیر درحــال حاضر، مهمترین 
تهدیدکننده سالمت در جهان و همین طور در ایران 
محسوب می شود. بیش از سه چهارم موارد به علت 
٤ بیماری اصلی بیماری های قلبی عروقی، دیابت، 

سرطان ها و بیماری های مزمن تنفسی است.
او اضافه کرد: وزارت بهداشت مصمم است که بار 
بیماری های غیرواگیر را در کشور از طریق اجرای 

برنامه های مؤثر و هزینه اثربخش کاهش دهد.
رئیس مرکز مدیریــت بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشــت بیان کــرد: ادغــام برنامه های 
پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در نظام 
سالمت با الهام از ایده پوشــش همگانی سالمت 
در راســتای هدف حفاظت مالــی از مردم، تأمین 
دسترســی و بهبود کیفیت خدمات از برنامه های 

اصلی وزارت بهداشت در این زمینه است.
    

جامعه از خدمات اورژانس 
اجتماعی اطالعی ندارد 

رئیس مرکز اورژانــس اجتماعی گفت: حدود 
دو دهه از عمر فعالیت اورژانس اجتماعی در کشور 
می گذرد کــه در حــال حاضر این مرکــز یکی از 
بزرگ ترین شبکه های حمایت و سالمت اجتماعی 
از زنان، کودکان، معلوالن و ســالمندان محسوب 

می شود.
به گزارش میزان، رضا جعفــری، رئیس مرکز 
اورژانس اجتماعی کشور، با اشاره به فعالیت تیم های 
سیار اجتماعی با خودرو های مناسب در سطح شهر 
بیان کرد: این تیم های سیار در صورت وقوع موارد 
خشونت خانگی اعم از کودک آزاری، سالمند آزاری، 
معلول آزاری، والد آزاری و حتی خودکشی در محل 
حادثه حاضر می شوند و بعد از تائید صحت موضوع و 
بررسی های میدانی برای اقدام قانونی با قوه قضائیه و 

نیروی انتظامی هماهنگ می کنند.
او از فعالیت ۳۵۱ مرکــز اورژانس اجتماعی در 
کل کشور با چهار هزار و ۵۰۰ کارشناس متخصص 
در حوزه روانشناسی، مددکاری اجتماعی و حقوقی 
خبر داد و اضافه کرد: پایگاه های خدمات اجتماعی 
در بحران های فردی، خانوادگــی و اجتماعی هم 
به صورت ســرپایی و هم در صورت نیاز به شــکل 
اقامتی افراد را پذیرش می کنند. جعفری در رابطه با 
زمان رسیدگی اورژانس اجتماعی و حضور در محل 
حادثه گفت: این موضوع بسته به نوع مراکز استانی 
و شهرستان ها متفاوت است. به عنوان مثال سطح 
یک مربوط به مرکز استان است که عالوه بر مرکز 
اورژانس، مراکز آسیب دیدگان اجتماعی به عنوان 

مراکز ساماندهی و پذیرش نیز فعالیت می کنند. 

از گوشه و کنار

کــودکان کار، واژه آشــنایی که در 
ســال های اخیر زیاد آن را شنیده ایم و 
در هر کجای شــهر که سرک بکشیم 
این کودکان جلوی چشممان هستند. 
پشت چراغ قرمز، در مکان های عمومی و 

خالصه هر جایی که گذر انسانی بیافتد.
تا امروز آماری رسمی از کودکان کار 
در ایران در دست نیست، اما برخی تعداد 
آن ها را در سال ۱۳۹٤ سه میلیون نفر 
اعالم کرده اند. آمارهای غیررسمی اما 
از ۷ میلیون کودک کار خبر می دهند. 
طبق آمار ســازمان جهانی کار، ساالنه 
۱۲۰ میلیون کودک ۵ تا ۱٤ ساله وارد 
بازار کار می شوند که ۶۱ درصدشان در 
آسیا زندگی می کنند. کودکان کار و رشد 
سریع آن ها به یکی از معضالت اجتماعی 
کشور تبدیل  شده است تا آنجا که هرچند 
وقت یک بار طرح هایی برای ساماندهی 
آن ها آغاز می شود؛ اما درنهایت تمام این 
طرح ها با شکست مواجه و بعد از مدتی 
متوقف می شوند. حاال آخرین مشاهدات 
حاکی از آن اســت که طرح ساماندهی 
کودکان کار و خیابان که فعاالن مدنی و 
مددکاران آن را رودررویی با قشر مظلوم 
و آسیب دیده خوانده اند، پس از مدتی 

وقفه ، باز به جریان افتاده است.
 طرحی که هر از چندگاهی 

متوقف می شود
این طرح که در پاییــز ۹۶ به خاطر 
اعتراض ها متوقف شده بود، حاال چند 
وقتی می شــود بار دیگر در پایتخت به 
اجرا درآمده است. این اقدام که ابتدا در 
مرداد ۹۶ و در چارچوب طرح جمع آوری 
متکدیان صورت گرفت، واکنش شماری 
از فعاالن حوزه کودک و اعضای شورای 
شهر تهران را برانگیخت و رودررویی با 
یک قشر آسیب دیده و مظلوم تلقی شد.

پس از توقف طــرح، مدیرکل دفتر 
امور آســیب های اجتماعی وزارت رفاه 

گفته بود: »تالش می شود با همفکری با 
سازمان های مردم نهاد و صاحب نظران 
دانشــگاهی و هماهنگی بیشــتر بین 
دســتگاه های اجرایــی، روند حمایت 

اجتماعی از کودکان هدفمندتر شود.«
حاال و پس از حدود دو سال، طرح باز 
به جریان افتاده است؛ این دفعه به تصمیم 
سازمان بهزیســتی و مشارکت یکی از 
انجمن های مردم نهاد که درراســتای 
حقوق کودکان فعالیــت می کنند. به 
این صورت که مراکز بهزیســتی برای 
کودکان کار و خیابان پرونده ای جهت 
پایش اطالعات مربوط به آن ها تشکیل 
می  دهند و هدف این پایــش را ثبت و 
بررسی وضعیت خانواده های کودکان 

کار و خیابان عنوان می کنند.
رها کردن دولت دلیل رشد 

آسیب های اجتماعی
براساس مشاهدات تجربی و شنیده ها 
پس از جمع آوری کودکان؛ چه کودکان 
ایرانی و چه کودکان افغان، رفتار خوبی 
از طرف دولــت و نهادهای وابســته با 
آن ها صورت گرفته نمی شــود و بیشتر 
این بچه ها ترجیــح می دهند به جای 
ســامان یافتن، دوباره در سطح شهر به 
کار مشغول شوند و همچنان هیچ مقام 
دولتی هم در این بــاره اظهارنظر نکرده 
است و مثل همیشــه فقط مسئوالن 
بــرای پاســخ دادن به ســؤاالت بین 
یکدیگر پاس کاری می کننــد. این در 
حالی اســت که فاطمه دانشور، رئیس 
ســابق کمیته اجتماعی شورای شهر 
تهران با اشــاره به موضوع آسیب های 
اجتماعی )نظیر کودک آزاری، اعتیاد، 
کودکان کار، متکدیــان و...( در مناطق 
مختلف ازجملــه در محلــه هرندی، 
شوش و سایر مناطق حاشیه ای تهران 
و دلیل اصالح شــرایط در جامعه گفته 
بود: این موضوع برمی گــردد به اعمال 

سیاست های انقباضی و انبساطی که در 
دولت های ادوار مختلف پیش می گیرند. 
به گفته او در برخی مواقع دولت ها این 
موضوعات را رهــا می کنند و این موارد 
شروع به رشد کردن در جامعه می کنند 
و چون اقشار فرودســت جامعه درگیر 
این پدیده ها هستند و عمدتاً به دالیل 
مختلف مشکل هویتی دارند علی القاعده 
این موارد در آمارها نشان داده نمی شود. 
دانشور ضمن انتقاد از عملکرد دولت و 
مدیریت شهری در برخورد با آسیب های 
اجتماعی ادامــه داد: مثاًل یک دولت بر 
سر کار می  آید به موضوع توجه می کند 
و دولت بعدی موضــوع را رها می کند و 
یا اینکه شــهرداری و شورایی بر سرکار 
می آید به موضوع می پردازد و شهرداری 
و شورای بعدی موضوع را رها می کند و 
همین امر منجر به حل نشدن معضالت 
اجتماعی می شود. او همچنین ضمن 
گالیه از عملکرد شورای شهر تهران در 
این دوره در حوزه مسائل و آسیب های 
اجتماعی بیان کرد: در این دوره شاهدیم 
که اعضا نسبت به آسیب های اجتماعی 
بی تفاوت بوده و اعضای شــورای شهر 
تهران در ایــن دوره اذعان می کنند که 
این موضوعات به ما ربطــی ندارد و این 
موارد به شورای شهر تهران و شهرداری 
ارتباطی ندارد و مواردی اســت که باید 
بهزیســتی پیگیری کند«! و چون این 
وضعیت یک حالت پیوســتگی ندارد و 
یک سیاســت گذاری مشخصی وجود 
ندارد کــه همــه در ادوار مختلف از آن 
تبعیت کنند باعث این آشفتگی و بر جا 
ماندن معضالت می شود به ویژه این که 
ما در کشوری زندگی می کنیم که یک 
سند رفاه اجتماعی نداریم و حداقل رفاه 
برای اقشار مختلف تعریف  نشده است 
و به همین خاطر هیچ برنامه ای و هیچ 
دسترسی به حداقل خدمات برای اقشار 

آسیب دیده به ویژه کودکان پیش بینی 
 نشده است و ســند باالدستی قوی در 
این حوزه نداریم و در برنامه توســعه ای 
این موضوع به طورمشخص پیش بینی 
 نشده است و فقط در برنامه ششم توسعه 
یک چیزی به صورت کلی اضافه کردند 

که البته فاقد جامعیت کافی است.
مخالفت با طرح های ضربتی 

ساماندهی
حاال دوباره چند وقتی می شود که 
بحث سامان دادن کودکان خیابانی داغ 
شده است و البته همان طور که پیش تر 
ذکر شد این طرح مخالفان خودش را 
هم دارد. چندی قبــل مدیرکل دفتر 
آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی 
خبر داد که کودکان کار در هفته های 
آتی با رویکردی جدیــد از خیابان ها 
جمع آوری می شوند. در ادامه روزنامه 
همشــهری در ۷ خرداد و بــه نقل از 
مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی 
بهزیســتی، از اجرایــی شــدن طرح 
جمع آوری کــودکان کار با رویکردی 
جدید خبر داد. بر این اساس همشهری 
نوشت که طرح با همکاری سازمان های 
مردم نهــاد و ســازمان های دولتی در 
هفته های آتی عملیاتی می شــود. از 
سوی دیگر »شــبکه یاری کودکان«، 
گروهی متشکل از ده ها انجمن حمایت 

از حقوق کودک، می گوید یک کلینیک 
مــددکاری اجتماعی و یک ســازمان 
غیردولتی پیمانکار اجرا کردن این طرح  
شــده اند: »طرح جمع آوری کودکان 
کار در خیابان، در جلســه ســازمان 
بهزیستی، ســازمان های غیردولتی و 
کلینیک های مددکاری اجتماعی در 
اردیبهشت ۹٨ در سازمان بهزیستی، از 
طرف نماینده فرمانداری مطرح شد.« 
اطالعیه تأکید می کند که انجمن های 
عضو شــبکه یاری کودکان در جلسه 
مربوطه حضور داشــتند و با این گونه 
»اقدام های بی حاصل« مخالفت کردند: 
»متأسفانه در جلسه مذکور نه از سوی 
مجریان طــرح و نه از طرف ســازمان 
بهزیســتی توضیحات کافی در مورد 
طرح و نحوه اجرای آن ارائه نشــد.« در 
جهت مخالفت با این طــرح، بیش از 
۳۰۰ تن از اساتید دانشگاه، مددکاران، 
حقوق دانان، روزنامه نگاران و کنشگران 
حقوق کودک در پاییــز ۹۶ در نامه ای 
سرگشاده به رئیس بهزیستی، شورای 
شهر و شهردار تهران نوشته بودند: »این 
قبیل اقدامات ضربتــی تنها معطوف 
به خارج کردن جمعیت آســیب دیده 
و مظلــوم از حوزه دید جامعــه بوده و 
نه تنها بهبودی در وضعیت اجتماعی و 
زندگی مردم فقیر به ویژه کودکان فراهم 
نمی کند بلکه منجر به آسیب دیدگی 
بیشتر و سلب اعتماد آن ها از نهادهای 
حمایتــی و هدر دادن ســرمایه هایی 
اســت که می تواند به جای دامن زدن 
به تبعیض های نــاروای کنونی، صرف 
اقدامات مؤثرتری شود.« امضاکنندگان 
این نامه تأکید کرده بودند که کودکان 
کار و خیابان نشانه وضعیت نامطلوب 
اجتماعی و نیازمند حمایت و مراقبت 
هســتند نه مبارزه. پــس از این توقف 
طرح، روزبه کردونــی، مدیرکل دفتر 
امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه 
گفته بود: »تالش می شود با همفکری با 
سازمان های مردم نهاد و صاحب نظران 
دانشــگاهی و هماهنگی بیشتر بین 
دســتگاه های اجرایی، روند حمایت 
اجتماعی از کودکان هدفمندتر شود.«

آغاز طرح جدید ساماندهی 
کودکان کار و خیابان

این صحبت ها در حالی گفته شد که 
طرح جمع آوری کودکان خیابانی و کار 
از حدود ٤۰ روز پیش دوباره در تهران به 
جریان افتاده اســت. به گفته مقام های 
مسئول، ٨۰ درصد این کودکان خارجی 
و ۵۰ درصد آن ها بی سواد مطلق هستند.
از ســوی دیگر وزیر کشــور هم از 
وضعیت نامناســب کودکان خیابانی 
و متکدی جمع آوری شــده در تهران 
خبر داد و گفت، ٨۰ درصد آنان از اتباع 
دیگر کشــورها به خصوص افغانستان 
هستند. عبدالرضا رحمانی فضلی هم 
تصریح کرده که گزارش ها نشان می دهد 
کودکان خیابانی و متکدی در وضعیت 
نامناســبی زندگی می کننــد و مورد 

اســتثمار قرار گرفته اند. وزیر کشور در 
رابطه با این طرح گفته است چون تعداد 
کودکان کار افغان در ایران زیاد شده است 
طرح ساماندهی دوباره شروع به کارکرده 
و تهدید کرد که در صورت عدم همکاری 
افغانستان، کودکان خیابانی افغان به آن 

کشور بازگردانده خواهند شد. 
او تصریح کرده است: اکثر کودکان 
جمع آوری شده افغانستانی و غیرقانونی 
هستند، اگر سایر نهادها همکاری الزم 
را داشــته باشــند می توانیم نسبت به 
ســاماندهی کودکان خیابانی اقدامات 
مناســبی را انجام دهیم، اما اگر آن ها 
همکاری نداشته باشند این کودکان را 

عودت خواهیم داد.
 18 درصد کودکان 

جمع آوری شده ایرانی اند
فرماندار تهران هــم تصریح کرده 
است که ۵۰ درصد از کودکان خیابانی 
جمع آوری شده بی ســواد مطلق بوده 
و ۲۰ درصــد آن هــا نیز فاقــد والدین 
هســتند. عیســی فرهادی همچنین 
میزان کودکان ایرانی در میان کودکان 
جمع آوری شــده خیابانی را ۱٨ درصد 

عنوان کرد.
فرهادی درمــورد کودکان خیابانی 
با والدیــن ایرانی گفــت، چنانچه این 
کودکان »برای بــار اول در این طرح ها 
جمع آوری شده باشند، تنها از خانواده 
تعهد گرفته شــده و کودک بــه آن ها 
تحویل داده می شود، اما چنانچه تکرار 

شود این اقدام جرم است«.
به گفته فرماندار تهران اگر کودک از 
اتباع دیگر کشورها بوده و پدر و مادرش 
به صورت قانونی در ایران حضورداشته 
باشــند، برای بار اول بایــد تعهد داده و 
چنانچه تکرار شود نسبت به طرد آن ها 
از کشور اقدام خواهد شد و اگر کودکی 
به صــورت غیرقانونی به همــراه پدر و 
مادرش در ایران حضور داشته باشد و در 
این طرح جمع آوری شود در همان بار 
اول نسبت به طرد آن کودک به همراه 

خانواده اش اقدام خواهد شد.
حاال باید دید با توجه به مخالفت های 
زیادی که از سمت گروه های مردم و نهاد 
و حامی حقوق کودکان وجود دارد دولت 
تا چه میزان می تواند با این معضل مبارزه 
و آن را حل کند. آیا این بار دولت می تواند 
نقش مهمی در ساماندهی کودکان کار 
داشته باشد یا مثل همیشه طرحی ناکام 

باقی می ماند.

طرح »ساماندهی کودکان کار و خیابان« ناکارآمد و آسیب زاست

افزودن باری مضاعف بر شانه هایی نحیف 

یادداشت

محمدرضا نیک نژاد، آموزگار و کنشگر صنفی

در ســال های نخســت دهه ٨۰ و هم زمان با 
گســترش اعتراض ها و اعتصاب های معلمان در 
یک برنامه تلویزیونی که برای آرام کردن معلمان و 
با حضور یکی از معاونت های سازمان برنامه وبودجه 
تهیه شده بود جناب معاون در برابر این پرسش که 
چرا حقوق معلمان نسبت به کارمندان دیگر پایین 
است، پاسخ داد: ســاعت کاری کارمندان دیگر 
بیشتر از ســاعت کاری معلمان است و بنابراین 
دریافتی آن ها نیز بیشتر است؛ و با این استدالل در 

پی توجیه کمی حقوق معلمان بود!
جدای از درست  یا  نادرست بود این استدالل که 
در ادامه به آن پرداخته می شود از آن روزها نزدیک 
به۲۰سال گذشته و همچنان دریافتی  معلمان 
پایین تر از بسیاری از کارمندان دولت است. اشاره 

به این خاطره ازآن روست تا تأکید شود که از سال ها 
پیش سازمان برنامه وبودجه به دنبال راهی بود تا 
ساعت کاری معلمان را افزایش دهد اما بهانه ای 
در  دست نداشت تا این که در یکی دو سال گذشته 
بهانه کمبود شدید معلم و تأخیرهای غیرقانونی و 
غیراخالقی در پرداخت حق التدریس ها این بهانه 
را فراهم کرد و طرح »معلم تمام وقت« از ســوی 
معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی آموزش و پرورش 
مطرح  شــد؛ معاونی که از کارمندان  ســازمان 
برنامه وبودجه و مأمور  به آموزش و پرورش است 
و البته به این مأموریــت افتخار می کند. اما طرح 
»معلم تمام وقت« چیســت؟ این  طرح افزایش 
 ســاعت های  تدریــس  هفتگی  معلمــان را پی 
 می گیرد. طرح می خواهد ۶ و سپس ۱۲ساعت به 
۲٤ساعت موظف معلمان بیفزاید و اضافه تدریس 
آن را به صورت ساالنه وارد احکام کارگزینی کند و 

به  این  شکل در پاداش پایان خدمت و دریافتی دوره  
بازنشستگی معلمان تاثیر  مثبت بگذارد و... پیش از  
هر  چیز مقایسه ســاعت های کاری معلم و دیگر 
کارمندان نشان دهنده نگاهی غیرآموزشی است 
که در علم اقتصاد به »نگاه کارخانه ای« معروف 
است. نگاه کارخانه ای به آموزش، نگاهی برآمده 
از عدد و آمار و حساب و کتاب های خشک و صرفاً 
ریاضی در نهادی اســت که باید پرورش دهنده 
انســان با همــه پیچیدگی هــا و ویژگی هایش 
باشــد. البته بنا به وظایف و کارکردهای سازمان 
برنامه وبودجه، چنین نگاهی دور از انتظار نیست، 
اما نگرانی آنجاســت که اکنون یکی از باالترین 
ســطوح تصمیم گیری در نهاد آمــوزش با این 
نگاه کّمی گرایانــه می خواهد گره بســیاری از 
دشــواری های آموزش و پرورش را باز کند و این 

می تواند بسیار خطر خیز باشد!

اما درباره طرح »معلم تمام وقت«
۱- همچنان که اشاره شــد این طرح قرار 
است اضافه تدریس معلمان را وارد  حکم های 
کارگزینی کند، اما نباید فراموش کرد که اضافه 
تدریس معلمان همواره ماهیتی غیرآموزشی 
و حتی ضدآموزشی داشته و ساختار آموزشی 
از ســر ناچاری تن به این کار می داده اســت. 
ازاین روست که سیاست کلی آموزش همواره در 
پی حذف آن بوده است. طرح »معلم تمام وقت« 
این ساعت های  آسیب زا را قانونی کرده و به آن 

مشروعیت می بخشد.
۲- این طرح، صورت مسئله »دستمزدهای 
بشــدت پاییــن معلمــان« را پاک کــرده و 
با افزایــش چندرغاز بــه احــکام حقوقی، به 
دنبال سرپوش گذاشــتن به این علت خواسته 
چندین دهه ای معلمان است. حقوق معلمان 
با همین ســاعت های قانونی بسیار کم است و 
دســت اندرکاران باید به دنبال حل ریشه اش 

باشید.
۳- ۲٤ســاعت تدریس در هفتــه تقریباً 

یک اســتاندار جهانی اســت، حتی در برخی 
 کشــورها این زمان به نصف همیــن عدد نیز 
نزدیک می شود. تدریس فرآیندی تخصصی، 
زمان بر، فرساینده و کاماًل انسانی است. آموزش 
را نمی تــوان کنشــی مکانیکی دیــد. البته از 
شعارهای پرتکرار وزیر پیشین و معاونان کنونی 
در زمینه بازگشت نشــاط به مدرسه نیز چنین 
نگاهی درنمی آید! مدرســه، کارخانه و معلم، 
کارگر، مهندس یا کارمند نیست و دانش آموز 
هم در فرآیند آموزش یک جسم بی روح و منفعل 
نیست. لطفاً کمی هم آموزشــی بیندیشید و 

آموزشی رفتار کنید.
بی گمان طرح »معلم تمام وقت« یک طرح 
ضدآموزشی  اســت که با معیارهای داخلی و 
جهانی هماهنگ نیســت. اجرای آن که به باور 
بسیاری از معلمان نخستین گام برای افزایش 
آسیب زای ســاعت های تدریس است خیانتی 
بزرگ به آینده سازان این کشور خواهد بود و به 
نظر می رسد که نخستین گام سرپرست کنونی 

و یا وزیر آینده باید توقف آن باشد.

نکاتی پیرامون طرح »معلم تمام وقت«؛

ضدآموزشی و ناهماهنگ با معیارهای جهانی

طرح جمع آوری کودکان 
خیابانی و کار از حدود ۴۰ 

روز پیش دوباره در تهران 
به جریان افتاده است. به 

گفته مقام های مسئول، 8۰ 
درصد این کودکان خارجی 

و ۵۰ درصد آن ها بی سواد 
مطلق هستند

آمارهای غیررسمی از 
۷ میلیون کودک کار 

خبر می دهند. طبق آمار 
سازمان جهانی کار، ساالنه 
1۲۰ میلیون کودک ۵ تا 1۴ 

ساله وارد بازار کار می شوند 
که ۶1 درصدشان در آسیا 

زندگی می کنند
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